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Апстракт
Предмет овог рада је индустријско 
наслеђе и могућност његове обнове. 
Акценат је стављен на индустријске 
објекте који су изгубили своју 
првобитну функцију и данас имају 
историјску, друштвену и архитектонску 
вредност. У раду је испитано на који 
начин се примери  међународне праксе 
могу применити на Панчево. Резултат 
истраживања дат је у виду препорука, 
које су приказане кроз четири теме: 
1) обнова вођена културом – развој 
културних активности у објектима 
индустријског наслеђа, 2) индустријско 
наслеђе као алат у промени еколошке 
слике града, 3) индустријско наслеђе 
као потенцијал за развој туризма, 
4) индустријско наслеђе као потенцијал 
за економски развој. 
Кључне речи: индустријско наслеђе, 
поновна употреба, урбана обнова

ПОНОвНА УПОТРЕБА НАПУШТЕНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ 
ЛОКАЦИЈА: МОГУЋНОСТИ ОБНОвЕ 

ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ПАНЧЕвА

RE-USE OF DERELICT INDUSTRIAL SITES: 
OPPORTUNITIES FOR REGENERATION OF 

INDUSTRIAL HERITAGE IN PANCEVO, SERBIA

Abstract
Subject of the paper is industrial heritage and its 
regeneration. Emphasis has been put on industrial 
objects that have lost their primary function and 
now have historical, social and architectural value. 
Condition and problems of industrial heritage were 
discussed through the example of Pancevo, one of 
the first and biggest industrial cities in Serbia. aim 
was to examine the current policy and practice in 
redevelopment and investigate in which way and 
to what extent can good examples from the 
international practice be applied to Pancevo. 
Findings of the research are given through set of 
recommendations, discussed through four themes: 
1) culture-led regeneration – development of 
cultural activities in former industrial buildings, 2) 
industrial heritage as a tool for improving the 
ecological image of the city, 3) industrial heritage 
as a potential for development of tourism,  4) 
heritage as a potential for economic development. 
Value of paper lies in drawing attention on 
significance of the industrial heritage and problem 
of its dereliction, and investigation of application 
of international models on Serbian situation. as 
one of the biggest industrial cities in the region, 
Pancevo can serve as a model not only for Serbia, 
but also for cities in other countries that are in 
similar situation.
Key words: industrial heritage, re-use, urban 
regeneration.

Увод: 
МЕСТО И ЗНАЧЕЊЕ 

ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У 
ГРАДОвИМА ДАНАС 

Индустријско наслеђе чине остаци 
који су везани за индустрију, а који 

имају историјску, друштвену, 
архитектонску и научну вредност. То 
могу бити индустријски објекти који 

су изгубили своју првобитну 
функцију, али такође и старе 

машине, рудници, инфраструктура, 
стамбени и јавни објекти грађени 

за раднике (TICCIH, 2003). Прошлост 
и одржавање успомена важни су за 
локалну заједницу, њен идентитет и 

доживљај простора – меморија је 
значајан део структуре простора и 

она га на неки начин дефинише 
(Castello, 2006). Историјско 

окружење обезбеђује осећај 
идентитета и значајно је приликом 

обнове, јер људи дефинишу сами 
себе и своје припадање кроз 

просторе у којима живе. Историјско 
окружење помаже креирању 
заједница са јаким осећајем 
локалног идентитета  и има 

друштвену вредност као сећање о 
животу обичних људи – фабрике су 

биле свакодневно окружење за генерације радника и 
представљале су пример индустријског прогреса као и 

понос за становништво (English Heritage, 2004, 2009). Као 
такве, њих је потребно укључити и у савремени живот 

града, јер урбани развој подразумева поштовање 
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културе свих група и није могућ без богатог урбаног и културног наслеђа (Pušić, 
2004). Данас, многи индустријски објекти представљају важне репере у граду. Тим 
Еденсор наглашава улогу напуштених индустријских објеката у креирању 
алтернативног естетског и чулног искуства у све хомогенијим постиндустријским 
градовима и указује на низ алтернативних активности које се у овим објектима 
данас одвијају –  баштованство, истраживање простора, паркирање аутомобила, 
игра и различите креативне активности (Edensor, 2005). Све ове вредности и 
потенцијали индустријског наслеђа у последњих неколико деценија користе се у 
урбаној обнови, посебно у градовима који су прошли кроз деиндустријализацију и 
траже нове опције за локални развој. Индустријско наслеђе у њима промовише се 
како би се постигла економска и друштвена добит. Низ примера, од којих ће неки 
бити приказани и у овом раду, указује на то како индустријско наслеђе може бити 
покретач урбане обнове.

ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ ПАНЧЕвА 

Панчево је један од првих градова у региону у којима је почела да се развија 
индустрија. Прве фабрике формиране су на обали реке Тамиш и данас се налазе у 
оквиру три километра дуге Старе индустријске зоне која представља једну од 
највећих концентрација индустријских објеката у Србији. Неколико индустријских 
објеката у граду има статус споменика културе, од тога три статус споменика културе 
од великог значаја. Већина објеката индустријског наслеђа је запуштена и 
неискоришћена, а постоји велики потенцијал за њихову поновну употребу јер имају 
добар положај у односу на градски центар и реку, као и велике корисне површине и 
велики културни значај. Конкретни пројекти и помаци који се дешавају у обнови 
индустријског наслеђа града ретки су и не постоји кохерентна идеја или стратегија о 
његовом развоју као целине. Добијање статуса споменика културе може само 
донекле смањити пропадање објекта. На пример, Пивара, основана 1722. год., 
представља најзначајнију пивару и најстарије индустријско предузеће на овим 
просторима и данас има статус споменика културе од великог значаја. Без обзира 
на то, комплекс је значајно уништен у пожару 2005. год. (Сл. 1 и 2) Слично, комплекс 
фабрике свиле отворен 1900. год., након затварања, користила је фабрика за 
производњу гуме и пластике, што је допринело његовом уништавању. Пренамена у 
хотел била је актуелна тема пре неколико година, али комплекс је и даље 
неискоришћен и препуштен пропадању. Нови власник заинтересован је за улагања, 
али ту се као препрека јавља неусаглашеност планских докумената са жељама 
инвеститора. Ово указује на неке од главних проблема који се везују за  објекте 
индустријског наслеђа у Србији: нерешени имовинско-правни односи и недостатак 
сарадње између актера. 

Сл. 2. 
Пивара пре пожара (Извор: Завод за 
заштиту споменика културе, Панчево)
Fig. 2. 
Brewery before the fire (Sourcе: Institute 
for protection of cultural monuments, 

Сл. 1. 
Пожар у Пивари (Извор: Завод за заштиту споменика културе, Панчево)
Fig. 1. 
Fire in Brewery (Sourcе: Institute for protection of cultural monuments, Pančevo)
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МОГУЋИ ПРАвЦИ ОБНОвЕ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 
ПАНЧЕвА 

Након прегледа различитих извора на тему индустријског 
наслеђа, његове заштите и поновне употребе, као и низа 
примера на ову тему, као битне препоруке за третман 
индустријског наслеђа издвојене су: 
 Промоција индустријског наслеђа и ширење свести 

о његовом значају;
 Евидeнтирање, анализа и заштита вредних 

објеката;
 Израда идејних пројеката заштите и поновне 

употребе по приоритетима;
 Решавање имовинско-правних односа;
 Обнова кроз културу и уметност – укључивање 

креативног сектора у процес обнове;
 Повезивање рaзличитих прoфeсиja, сeктoрa и 

институциja и оснивање удружења; 
 Укључивaњe лoкaлнe зajeдницe у процес; 
 Пaртнeрствo сa привaтним сeктoрoм (знaчajнo 

нарочито због обезбеђивања финансијских 
средстава).

Потенцијали за обнову индустријског наслеђа Панчева даље 
се могу посматрати кроз четири теме, чија би примена, 
појединачно или синтезно, могла допринети не само обнови 
индустријског наслеђа, већ и обнови целог града.

Обнова вођена културом – развој културних 
активности у објектима индустријског наслеђа

Како би привукла инвестиције, подручја која су се некад 
ослањала на индустрију морају поново да креирају свој 
идентитет и доминантну функцију:
„Култура се данас сматра магичном заменом за све нестале 
фабрике и магацине, као инструмент који ће креирати нову 
слику урбане средине чинећи град привлачнијим за капитал 
и професионалце” (Hall, 2000: 640).

77

Као значајан културни центар, са јаком алтернативном 
сценом, Панчево има потенцијал да привуче креативни 
сектор да живи и ради у граду. Овај сектор је често један од 
првих и кључних актера у препознавању вредности 
индустријског наслеђа и његов радни aмбиjeнт се вeзуje 
управо зa напуштене индустријске локације. Индустријски 
објекти Панчева нуде много расположивог простора за 
културне активности, а у граду постоји недостатак простора 
за културне садржаје. Дует говори о неформалним, 
спонтаним, често илегалним освајањима простора од стране 
уметника, као важним у раној фази процеса адаптације 
(Douet, 2011). По њему, ове неформалне активности, кроз 
постепену промену перцепције и указивање на квалитете и 
могућности локације, могу отворити пут за дугорочно 
коришћење. Осим тога, ове постепене промене мање су 
ризичне и скупе од великих пројеката. Неискоришћене 
индустријске зграде Панчева могу бити претворене у 
галерије, уметничке атељее, простор за невладине 
организације и школски простор. На тај начин би се зауставио 
тренд запостављања и уништавања објекта и решио би се 
проблем недостатка простора. Бројни су примери у којима 
увођење културних активности у напуштене објекте 
доприноси обнови. Један од тих је комплекс фабрике кремова 
(Custard Factory) у Бирмингему, у Великој Британији – типичан 
пример развоја уметничких и културних активности у 
напуштеним индустријским објектима, који показује како 
стимулативни амбијент може бити креиран кроз комбинацију 
рада и становања уметника. (Сл. 3) Позитивни ефекти обнове 
убрзо су се проширили на читав град, а подршка креативног 
сектора у многоме доприноси његовом промовисању и 
привлачењу инвестиција. У истo врeмe, oвo je вeлики прojeкат 
oбнoвe физичкoг oкружeња, кojим је дошло до развоја 
запуштeне, нeнасeљeне чeтврти, крoз поновну употребу 
индустриjских зграда. Када су у питању слични примери у 
Србији, вредно је поменути донедавно напуштени објекат 
Инекс филма у Београду, у ком се сада организује низ догађаја 
(изложбе, предавања, журке, радионице и слично), затим 
Културни центар Град (пример активирања напуштеног 
магацина од стране креативног сектора), повремене догађаје, 

Сл.3. 
Некадашња радионица у 
Бирмингему претворена у 
продавнице 
(Извор: http://amylouisehickman.
blogspot.com/)
Fig. 3. 
Former workshop in Birmingham, 
now space with five shops (Source: 
http://amylouisehickman.blogspot.com/)
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попут Миксер фестивала, у Луци Дунав, Културни центар у Бигзу, Културни центар у 
магацину у Улици Краљевића Марка и слично. Црвени магацин у Панчеву такође је 
био коришћен као изложбени простор у оквиру Бијенала уметности пре неколико 
година, што је можда почетак препознавања индустријских простора као могућих 
простора културе у граду.

Индустријско наслеђе као алатка у промени еколошке слике града

Индустријско наслеђе може бити искоришћено за унапређење еколошке слике 
града и неутрализовање доживљаја Панчева као црне еколошке тачке. Са 
екологијом као тренутно најзначајнијим проблемом града, ово може бити мотив 
будућег стратешког развоја. У времену глобалног загревања, повећане потрошње 
ресурса и производње отпада, поновна употреба објеката омогућава уштеду 
ресурса. Очување старих зграда спречава градњу на зеленим и обрадивим 
површинама. Регионални парк Емшер, у некадашњој великој индустријској области 
у Немачкој, прoстирe се  дужинoм oд 116 км у правцу истoк-запад и 67 км сeвeр-jуг, 
и у њему се налази 53 града. Главна стратегија обнове била је да се индустријске 
зграде и природа повежу у континуалну мрежу – парк у ком се зелене површине 
преплићу с индустријским остацима који су добили нове функције. Овај пример је 
значајан због интегративног приступа обнови и велике посвећености питању 
екологије и показује како чак и загађене индустријске области могу бити претворене 
у зелене и одрживе просторе, и то уз очување материјалних остатака некадашње 
индустрије. Еколошка питања у овом пројекту била су једнако значајна као и 
економска и функционална, и њихов третман доследно је спроведен у свим 
аспектима планирања, пројектовања и градње (на пример, коришћење чистих 
извора енергије, коришћење кишнице, оздрављење тла и слично) (Bajić-Brković, 
2009). Такође, овај пројекат показује како може бити срушeна негативна пeрцeпциjа 
прoстoра кojи имаjу дугу индустриjску истoриjу. (Сл. 4 и 5) Наведени поступци 
промоције и поновне употребе индустријског наслеђа могли би бити примењени у 
Панчеву заједно са мерама као што су: увођење филтера, контрола емисија, 
пошумљавање и решење питања отпадних вода, и тако допринети решавању 
еколошке ситуације у граду.

Сл. 4. и 5. 
Парк у некадашњој челичани, Немачка 
(Извор: www.landezine.com) 
Fig. 4. and 5. 
Park in a former steel works, Germany (Source: 
www.landezine.com)

Индустријско наслеђе као потенцијал 
за развој туризма

Индустриjскo нaслeђe града мoглo би прeдстaвљaти знaчajaн пoтeнциjaл у рaзвojу 
туризмa, и то кроз одрживе стратегије које не копирају уобичајене обрасце масовног 
туризма. Историјско окружење, архитектура, а у новије време и индустријска 
прошлост, привлаче све више туриста:
„Треба да признамо да индустрија, са својим огромним зградама, више не 
представља иритирајући део пејзажа наших градова и села, већ симбол рада, 
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споменик града који би сваки грађанин требало да покаже странцу са истом 
количином поноса с којом показује друге јавне зграде” (Schupp, у Kulturklammer, 
2008: 36).
Развој туризма базираног на остацима индустрије подразумевао би отварање 
музеја индустрије и придруживање постојећим рутама културе и програмима који 
повезују индустријске споменике Европе, као што су Дани европске баштине, 
Европски путеви културе и ERIH (Европска рута индустријског наслеђа). Развој 
туризма донео би граду приходе и запослење, довео туристе, али и привукао људе 
да у њему живе и раде. Кастлфилд, некадашња индустријска четврт у центру 
Манчестера, данас је  пример успешне реактивације индустријског наслеђа. 
Позитивни ефекти проширили су се на велики део централног Манчестера, а 
туризам доноси профит локалној економији (Сл. 6 и 7).  

Индустријско наслеђе као потенцијал 
за економски развој

Широм Европе, култура је током последњих деценија све више препозната као 
економски ресурс и историјско окружење представља важан фактор за привлачење 
инвестиција. Културни програми могу се финансирати: из прихода остварених 
обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, од донација, 
спонзорстава и слично. Пројекат Фабрика који се налази у Москви, у фабрици 
папира у којој је редукција у производњи довела до некоришћења појединих 
делова, пример је постепеног претварања у уметнички центар. (Сл. 8) Нове 
активности постепено заузимају простор фабрике са амбицијом да се прошире на 
цео комплекс у тренутку када се производња потпуно угаси. Овај принцип постепене 
обнове комплекса могуће је применити и у Панчеву, где су често само поједини 
делови фабричких комплекса неискоришћени. Пренамена би се могла вршити 
постепено, у фазама, уз неговање хибридне форме функционисања објекта као што 
је комбинација производње, издавања у комерцијалне сврхе и културно-
уметничких програма. Овакав модел обнове значајан је као могући пример 
финансијске одрживости пројекта, поготово у Србији где је питање финансирања 
једно од кључних у обнови. Овај пројекат такође је добар пример могуће сарадње 
између различитих актера и тога како ангажованост директора фабрике може 
допринети реактивирању простора.

Сл. 7. 
Музеј науке и индустрије у Кастлфилду 
(Извор: www.cabe.org.uk/)
Fig. 7. 
Museum of Science and Industry in Castlefield 
(Source: www.cabe.org.uk/)

Сл. 6.
 Кастлфилд (Извор: http://
edsphotoblog.com/wp-content/
photos/800px/0608_castlefield_
foot_bridge.jpg)
Fig. 6. 
Castlefield (Source: http://
edsphotoblog.com/wp-content/
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Закључак
Како угроженост индустријског наслеђа може довести до уништавања или 
неадекватне употребе, важно ја указати на значај и могућности његовог очувања и 
поновне употребе. Циљ рада био је да укаже на проблем и испита могуће начине 
обнове индустријског наслеђа. У раду је дат преглед угледних примера и предлога 
за даља истраживања третмана ове врсте наслеђа. Након прегледа примера, може 
се уочити да су у већини пројеката примењени слични принципи у обнови 
индустријског наслеђа. Актуелни трендови у овој области углавном се заснивају на 
задржавању и промоцији естетике индустријских простора, са увођењем нових 
активности. Тако, нове функције најчешће подразумевају комбинацију комер-
цијалних и културних садржаја, првих ради постизања економске одрживости, а 
других у већ поменутом циљу промовисања индустријске прошлости и креирања 
одређеног имиџа. Актери који су носиоци процеса обнове су различити, али као 
чест и добар пример показало се вођење пројекта од стране локалне заједнице или 
креативног сектора. У свим пројекатима обнове индустријско наслеђе препознато је 
као вредност и потенцијал за развој. У складу са тим, у њима се тежи очувању што 
већег дела оригиналних остатака индустрије, и уопште, очувању специфичности 
простора. Када су у питању нове функције, доминирају пројекти из поља културе и 
уметности. Акценат је стављен управо на овакве пројекте због тога што је то модел 
по ком се може обнављати индустријска архитектура Панчева. Пример Панчева 
сличан је другим индустријским градовима у Србији и региону, те закључци могу 
бити од користи при решавању исте проблематике и у другим просторима.
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